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LA DIVISIÚ TERRITORIAL

Els condicionaments polítics
que van pesar damunt la
Divisió Comarcal aprovada
el 1937 per la Generalitat i
l'evolució posterior que en
el terreny econónnic i en el
de les comunicacions han
registrat determinades zones
de les comarques glronines,
han anat creant al llarg de
mig segle uns "punts calents"
on sempre salten guspires
quan es torna a parlar de
divislons comarcáis.
Sense intenció
d'exhaustlvitat ni cap afany
de polémica, la redacció de
la Revista de Girona ha
aplegat alguna elements que
ajudín a localitzar aquests
"punts calents".
El mercat de Banyoles. Banyoles és el punt más calent, el problema
per
excel.léñela.

Els «punts calents» de la DIvislo
Comarcal a les torres glronines
rotxa. Amb elles no fa altra cosa
que constatar alió que és evident
fins i tot al passavolant: la dificultat
questes ierres, iso- d'establir el punt precís on s'acaba
bretot la serra de la l'Empordá i comenga la Garrotxa.
Mare de Déu del Albanyá pertany a l'AIt Empordá
Moni, teñen un peu segons la divisió comarcal de la
a l'Empordá i un Generalitat, pero ben pocs gosaaltre a l'Alta Gar- rien negar que és un poblé ben garrotxa. Potser no son ni carn ni peix, rotxí. Ramón Sala i Narcís Puigdeperqué aquesta classe de divisions vall coincideixen en aquesta afirno solen ser mai molt concretes. mació al seu Ilibre "Gaminant per
Palera, per exemple, fuig una mica l'Alta Garrotxa". "Albanyá —escridel taranná garrotxí. Els pins pro- uen— és un poblet petit i rústic,
pers ens evoquen la imatge del Me- mes garrotxí que empordanés, tot i
diterrani, encara que el tinguen) a que la geografía política no acabi
mes de trente quilómetres, terres de reconéixer-li aquesta condició".
I no hi ha tendenciositat possible en
enliá".
aqüestes
paraules, perqué Ramón
Son paraules d'Alexandre CuéSala
és
garrotxí,
de Castellfollit, i
Itar a la seva guia d'Olot i la GarJAUME FABRE
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Narcís Puigdevall empordanés, de
Camallera.
El Bassegoda, empordanés?
La indefinido comarcal en
aquesta zona de frontera s'ha complicat des del 1968, quan el municipi de Bassegoda fou agregat al
d'Albanyá, i amb ell els véínats de
Llorona, Cosarvell, Sous, Pincaró i
Ribelles. La pobresa demográfica
del municipi de Bassegoda —entre
el poblé i els cinc vémats no arriben
al centenar d'habltants des de fa
vint-i-cinc anys— va forpar la seva
absorció peí veí d'Albanyá i així
dues de les senyes d'identitat mes
característiques de la Garrotxa, la
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Mare de Déu del Mont i el puig de
Bassegoda, es van trobar convertits, de sobte, en empordanesos.
La política i la geografía s'hi d o nen de bufetades. Una cosa semblant va passar amb l'agregació del
munlclpi garrotxí de Beget al rlpollés de Camprodon, el 1969, nomos
que en aquest cas la carretera que
uneix les dues poblacions feia temps
que havia obligat a Beget a girar
l'esquena a la comarca a la qual
vessa la seva riera.
Les Valls
Les reivindicacions de nous límlts comarcáis sempre acostumen
a teñir el mateix origen: les diferencies entre les comarques fisiográfiques o "naturals" i la divisió administrativa creada peí decret del 10
de juliol del 1937 que ara ha recuperat la Generalitat.
"Les comarques naturals" —escrivla Eduard Fontseré el 1938—, a
mes d'ésser molt nombrases son
molt diferents en extensió
superficial, en poblado i en riquesa. Per
aquest motiu, ais efectes de ¡'administrado púbiica, ha estat precís
establir una divisió mes semilla del
país, de manera que permetés distribuir la capltalitat de certs servéis
públics sense excés de despeses
per al Govern pero també sense
excés de molésties per ais ciutadans, és a dir, sense
apartarse
massa de la divisió en comarques
naturals".
El cas mes ciar de l'enfrontament entre comarques naturals i
comarca administrativa és el del
Girones. Ho és també el cas del
municipi d'Albanyá. Pero hi ha altres exemples. Un deis mes evidents és el de la Valí de Ribes, una
de les comarques naturals per excel.léncia de les terres gironines
que ha arribat fins i tot a teñir una
certa entitat administrativa grácies
a la mancomunitat deis seus pobles.
Pere Blasi, en la seva "Geografía
elemental de Catalunya" editada el
1931 laconsideravacom u n a d e l e s
mes clares comarques naturals i li
atorgava personalitat propia en la
divisió que proposava. La Valí de
Ribes té una personalitat histórica
indiscutible i els esports d'hivern i
els estiuejants han fornit noves fonts
de recursos i una certa autonomía
económica a Queralbs, Plañóles,
Campeltes, Pardines i Ribes.
Tanmateix, el 1937 fou inclosa al
Ripollés. La seva poca extensió s u perficial va pesar mes que la histo-
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ria i la geografía. D'una manera
Lloret té 10.000 habitants censembtant, la Valí d'en Bas és inclosa sáis, pero hom calcula en uns 15.000
a la Garrotxa, tot i els trets geográ- habitants la població no censada
fics diferenciáis de la seva plana d'hivern i en cent mil la d'agost. És
ocupada en altre temps per un Ilac, laciutatdel Principatamb mésgran
l'autonomia económica que li ha capacitat hotelera i el sector turístic
donat el sector turístic o la historia hi genera una activitat económica
del seu vescomtat.
immensament superior a la de la
La proposta de "municipalies" capital de la comarca.
que fan Clusa i Cassassas recull
En aqüestes condicions, contiaquests dos casos i els proposa nuar mantenint inalterable la definlcom a entitats administratives.
cíó de la comarca de la Selva vol dir
ignorar que a la costa hi ha uns
nuclis urbana amb una capacitat
La costa i Tinterior:
conjunta d'allotjament per a un
p r o b l e m e s d e capitalitat
quart de millo de persones i que no
teñen prácticament res a veure amb
L'expansió turística ais pobles
els pobles selvatans de rinterior.
de la costa ha alterat en les ultimes
Semblant és el cas del Baix Emdécadas els plantejaments que podien ser válids abans de la guerra pordá, on el contrast entre la Biscivil, ha potenciat la zona marítima bal, amb un nombre d'habitants
de la Selva i el Baix Empordá, i ha similar al de Santa Cotoma, i el nucll
deíxat en entredjt la capitalitat de la format per Palafrugell i Pelamos,
per un costat, i Sant Feliu i Platja
Bisbal i Santa Coloma.
d'Aro per l'altre, constitueix una
El turismo ha fet desenvolupar
realitat a la qual difícilment pot dodesmesuradament el sistema urbá
nar l'esquena una divisió territorial
de la zona Sant Feliu-Palafrugellmínimament racional.
Palamós i la d e Tossa-Lloret, i la
industria haconvertit a Blanes i Lloret en unes de les mes importants
El Girones
zones urbanos de les comarques
gironines. En aquesta situació, hom
La comarca polémica per excelha comencat a parlar de la "Selva léncia a Catalunya és el Girones.
marítima" i ha discutit la capitalitat Josep Pía era categóric:
de la Bisbal i Santa Coloma, basada
"La creado del Girones, com
exclusivament en la importancia una altra comarca, aquests últims
del seu mercat.
anys —escrlu a "Un petit món del
polltiBlanes tenia sis mil habítants fa Pirineu"— per professors
mig segle i ara en té mes d e vint mil. cants, és una pura Invenció de l'esSanta Coloma només ha passat deis perit. No és pas una qüestió fácil,
Cal te4.500 aisset mil. Una part important tot alxó. És complicadíssim.
de la pobtació activa se'n va cada ñir en compte l'ancianitat i la tradlció —cosa que els qui proposaren
día a treballar a Blanes.
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Croquis fisiográfic del Girones segons el llibre de Miquel Santaló, 1923.

LA DIVISIO TERRITORIAL
el Girones com a comarca, que fou
acceptada per la Generalltat
amb
una Inexplicable frívolitat, no consideraren mai. La promoció del Girones només demostré una cosa, i és
que els promotors no devien teñir
gaire feina".
En realitat, la cosa va anar forpa
diferent i no va ser la Generalitat qui
acceptá les tesis deis professors
sino ben a l'inrevés. En una entrevista que li vaig fer per a "Presencia", que va ser reproduVda per la
"Revista de Banyoles" i que després ha estat repetidament citada,
el geógraf Josep Iglésies, únic s u perviven! de la ponencia republicana per a l'estudi de la divisió comarcal, explicava fa tres anys:
"El Girones mai no ha existit
com a comarca, pero ens el vam
haver d'inventar, perqué Girona no
es podía quedar sense
comarca.
Girona, que era una ciutat moltlevítica, sense mercat important, tenia,
pero, un ródol de pobles que hi
anaven a comprar. Aquests, que
$ón els mes próxims a la ciutat,
prácticament només els seus ve'i'ns,
serien els que com a máxim s'hauríen de deixar com a comarca de
Girona. Pero aixó de deixar una
capital de provincia sense comarca
extensa era massa gros. I vam haver-la d'ampliar artiflcialment
incorporant-hi la comarca de Banyoles, part de l'Empordá i part de la
Selva. Vam agafar una mica de cada costat i vam crear una comarca
artificial. Fou un tema molt discutit, i
en qué la decisió política va pesar
mes que la nostra opinió com a íécnics. Girona és una ciutat situada a
la sortida d'un congost, lloc de pas
obligat. Allá on és, no hi podia créi-
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xer altra cosa que una ciutat-fortalesa, tancada en si mateixa. I per
aixó no va crear una comarca propia al seu entorn. En tot cas, partanyeria a la Selva. Pero Banyoles.
que vam haver de posar en el Girones, és una comarca a part, i aixó
s'hauria de reconéixer
ara".
Després d'aquestes paraules,
poca cosa mes es pot dir. Lluís
Casassas i Joaquim Clusa, en la
seva suggestiva proposta de divisió
de Catalunya en 127 municipalies
que sustitueixin la divisió comarcal
de la Generalitat, atorguen a Girona
només els municipis veVns: Sait,
Sarria, Sant Gregori, Fornells, Quart,
Aiguaviva, Llambilles, Riudellots,
Vilablareix, Bescanó, C a n e t d ' A d r i i
Sant Martí de Llémana. De Tactual
comarca del Girones en segreguen
les municipalies de Ceirá, Cassá i
Banyoles, tres zones amb prou personalitat com per a qué s'hagin convertit en els "punts calents" del Girones.
Cassá i Llagostera, amb Campllong i Sant Andreu Salou, constitueixen un nucli amb un sistema
urbá significatiu i un pes demográfic considerable. Entre el Girones i
el Baix Empordá, i amb un topónim
tan eloqüent com el de Cassá de la
Selva, la seva dependencia comarcal de Girona ha estat qüestionada
en mes d'una ocasió.
Cap a la banda de t'AIt Empordá, la divisió comarcal del 1937 va
incorporar al Girones un conjunt de
pobles que amb el temps han demostrat que constitueixen un nucli
amb prou personalitat propia com
per a diferenciar-se prou de les
dues comarques en qué ara es t r o ba dividit. Son els pobles agrupats
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entorn de "Paraules al vent", que és
alguna cosa mes que una revista.
Cerviá de Ter i Sant Jordi Desvalls
son el cor d'aquesta a g r u p a d o formada fa nou anys sobre la base
d'una realitat que constaten clarament els representants signlficats:
"Wo ens sentim ni empordanesos ni
gironins". Per a Josep Pía, la cosa
és clara: en aquests pobles hi comenga el Terraprim d'Empordá, que
ell fa arribar fins a Banyoles.

El cas d e Banyoles
Banyoles és un problema apart,
el problema per excel.léncia. Uns la
volen a l'Empordá, d'altres a la Garrotxa i uns tercers com a comarca
propia. S'ha dit i s'ha escrit tant
sobre les seves reivindicacions d'independéncia respecte al Girones,
que poca cosa mes s'hi pot afegir.
No hi ha, pero, una unitat de criteris
en la reivindicació.
Un calendari-guia de Banyoles i
la seva comarca per a l'any 1891
descriu la comarca de Banyoles bo
i confessant en les primeres ratlles
que "és difícil de
determinar-ne
l'extensió geográfica, puix que, no
essent circumscrita per llmits naturals, no és possible de fixar amb
exactitud quins pobles la constitueixen".
Hi ha un corrent erudit que, seguint les idees expressades peí doctor Josep Maria Mascaró, la inclouen en la Garrotxa, basant-se en
observacions orográfiques, étniques i tradicionals. Alguns hi introdueixen un matís suggerint que es
considerin comarques diterents l'Alta i la Baixa Garrotxa, i en aquesta
última hi inclourien Banyoles i Besalú. Fins I tot es pot veure al costat
de la carretera l'anunci d'una caixa
d'estalvis que utilitza aquesta heterodoxa definició comarcal. Pero si
s'utilitza aquest criteri, apareixen
problemes de capitalitat. Per aixó,
cada cop mes, avanga la idea del
Banyoles o comarca de Banyoles
com a ens diferenciat de la Garrotxa. Marc Aureli Vila, geógraf, fill
de Pau Vila, ha declarat fa poc que
"segons el meu criteri personal, per
raons geográtiques
i per estudis
d'especialistes,
hi ha el Banyoles
bastant ben definit; té quasi la potencia suficient per a
convertirse
en comarca, pero no és indiscutible".
Que no és indiscutible ho prova
el fet que César August Torres ja
defensava el criteri que Banyoles
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forma part del Girones, i que Miquel Santaló, gironí que va intervenir en la ponencia técnica de la
divisió territorial aprovada per la
Generalitat, expressés aquesta opinló en el seu lllbre "El Girones i
Banyoles": "El comú origen geológic, el moviment económic espontani de Banyoles a Girona i les relacions históriques i administratives segons les quals —teta excepció de la part plana, que estigué
sota la jurisdicció del Monestir—,
les conques del Terri i de la Farga
dependiren del comtat de Girona, i
no deis de Besalú ni de Castalio,
justifiquen l'aplegament de les dues
contrades en una mateixa comarca".
Josep Iglésies, un altre deis que
van participar en la ponencia técnica de la Generalitat, manté en
canvi, com hem vist, un criteri diferent.
Josep Pía i els Ifmíts
de TEmpordá
Josep Pía tenia una opiníó sorprenent sobre aquesta qüestió.
"Banyoles i el seu rodal —escriu a
"Un petit món del Pirineu"— no
teñen res a veure amb el Girones,
comarca inventada fa pocs anys, ni
amb el que l'erudlt mossén Constans anomena la comarca de Banyoles per simple comoditat mental
i amb aquella frivolitat que de vegades teñen els capellans. Ni amb la
Garrotxa. Banyoles és la porta d'accés mes fécil de llevant de la Garrotxa, pero no té res a veure amb

aquesta comarca, ÉS una poblado
empordanesa, exactament la capital del Terraprim d'Empordá".
Ais "Escrits empordanesos" insistelx en la mateixa tesi: "La capital
del Terraprim d'Empordá és Banyoles. Per mi el fet no té dubte.
Banyoles és una poblado empordanesa, perqué els banyolins no
s'han entes mal, han viscut en
desacord total. Aquests últims anys,
han volgut crear una comarca a
part i fins i tot han demanat I obtingut un centre d'estudis comarcáis.
Aquest centre d'estudis ha concóntrat aquests últims temps totes les
discórdies de la localitat". I en un
altre lloc del mateix Ilibre: "La suposició que Banyoles és la capital
d'una comarca inventada (es refereix al Terraprim, "una comarca
molt precisa i concreta" que "forma
part de l'Empordá, com un tot",
segons ell) —tan inventada com el
Girones—és absurda".
Les explicacions que dona Pía a
continuació d'aquestes sentencies
tan própies del seu estil no aclareixen gaire en quins elements objectius les basa. Pero és prou conegut
deis seus lectors que ell considerava arbitraria i "purament administrativa i electoral" la divisió entre
Alt i Baix Empordá, i que en canvi
defensava els criteris de Pella i Porgas d'una divisió de l'Empordá entre el Terrafort i el Terraprim. Com a
máxim, admetia que al Terrafort, hi
havia un Alt Empordá i el que ell en
deia l'Empordá petit o l'Empordanet.
Josep Pía hi introduTa a mes
d'altres opinions personáis sobre
els límits al nord i al sud. "Té el ver-

^
/••^r-dTf;^^
r

- r ^ ^ '

'-nSrrttÓja

i.^ -^S A'A

<V*,

-'^^"^'"^C>.

rc,e\^^
V'
LM comarca de Banyoles segons el Diccionari Salvat. 1930.

144

I

fex meridional —escriu a "El meu
país"— en la intersecció de les
muntanyes de les Gavarres amb la
comarca de la Selva en els termes
de Calonge i Platja d'Aro". Per a
Pía, Sant Feliu pertany a la Selva, i
si va ser incorporat a l'Empordá fou
peí pes de la industria suro-tapera.
Quant a la zona mes septentrional
de l'AIt Empordá, hom pot llegir al
primer capítol del seus "Escrits
empordanesos":
"Del cap de Norfeu, per Cadaqués. Peni, el Port de la Selva, la
Selva de Dait, el monestir de Sant
Pere de Roda, el port i la vila de
Llanca, Garbet, Colera i Portbou,
no han estatmai un espaiempordanés. És un retall del Vallespir sobre
la frontera amb Frange que fou acceptat —amb grans treballs— pels
negociadora del Tractat deis Pirineus franceses que seguirán les
directrius del sinistre arquebisbe
(de París) Marca. Al meu entendre,
el que separa aquest espai de l'Empordá son les muntanyes de Sant
Pere de Roda, o siguí de la Verdera
antiga, avui desértica, triste i pelada. És el mateix que passa amb
l'Alta Garrotxa Ha Balxa: la primera
notóriament del Vallespir i l'altra,
del país".
Aquest curios apéndix del Vallespir inflttrat entre l'Empordá i el
Rosselló fins al mar, aquesta "prolongado marítima del Vallespir",
com ell mateix la designa a "El meu
país" podría, en opinió de Pía, formar una comarca natural si considerem com una unitat tots els pobles del golf de la Selva, tant els que
ara pertanyen a l'estat francés
—Cervera. Banyuls, Portvendres,
Cotlliure— com els de l'AIt Empordá.
Com deia Josep Pía, "no és pas
una qüestió fácil, tot aixó; és complicadfssim". Els geógrafs poden
teñir una opinió i els polítics, sovint
mes preocupats per les eleccions
que per altra cosa, en poden teñir
una altra. Fins i tot els lingüistes, els
economistes o els sociólegs poden
mantenir criteris divergents. Tothom hi pot dir la seva.
Per aixó, potser el millor sigui
observar la realitat i comprovar
com els municipis han anat resolent
les indefiniclons i les zones polémiques a base de crear mancomunitats com la de l'Estany o la del
Ter-Brugent que, amb tots els seus
problemes, son una mostra práctica de com intentar vertebrar una
personalitat comarcal mes enllá de
íes paraules.

